KITEX Nyelvvizsga

Üzleti levél

C1 szint Felsőfok

KÓD:

Írásbeli feleletek értékelési skálája
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Megfelelőség, mennyiség
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Nyelvhelyesség

A szöveg felépítése, az irányító szempontok
elrendezése logikus és világos, a gondolatmenet jól követhető.
A szöveg gondolatilag és formailag világosan
tagolt, és van bevezetés és befejezés.
A vizsgázó jól és változatosan használja a
szöveg-összefüggés tartalmi és nyelvi elemeinek széles skáláját.




A vizsgázó igényesen használja nyelvtani
és mondatszerkezetek széles skáláját.
A szöveg gyakorlatilag hibátlan.

Szókincs




A szó- és szakszókincs nagyon gazdag és
választékos, idiomatikus/kollokviális kifejezésekkel tarkított.
A szó- és szakszókincs használata precíz és
biztos
A szó- és szakszókincs a témának és a
közlési szándéknak megfelel.

Az irányító szempontok közül négyet megfelelően dolgozott ki.**
A szöveg megfelel az adott szövegtípus formai és stilisztikai követelményeinek.
A szöveg az előírt hosszúságú.





A szöveg felépítése, az irányító szempontok
elrendezése logikus és világos.
A szöveg gondolatilag és formailag általában
tagolt, és van bevezetés és befejezés.
A vizsgázó jól és változatosan használja a
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.




A vizsgázó nyelvtani és mondatszerkezetek széles skáláját használja.
A szöveg szinte hibátlan, legfeljebb kevés, nehezen észrevehető nyelvi hiba található benne.





A szó- és szakszókincs gazdag és választékos, idiomatikus/kollokviális kifejezéseket
is tartalmaz.
A szó- és szakszóhasználat precíz és biztos,
csak egy-két kisebb tévesztés fordul elő.
A szó- és szakszókincs a témának és a
közlési szándéknak általában megfelel.

Az 1-es sáv minden deskriptorának megfelel a teljesítmény, és a 3-as sávból legalább egy deskriptor* teljesül.
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A 3-as sáv minden deskriptorának megfelel a teljesítmény, és az 5-ös sávból legalább egy deskriptor* teljesül.
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Valamennyi irányító szempontot megfelelően
(önálló gondolatok a szempontokhoz) dolgozta ki.
A szöveg következetesen és jól megfelel az
adott szövegtípus formai és stilisztikai követelményeinek.
A szöveg az előírt hosszúságú.

Koherencia






Az irányító szempontok közül hármat megfelelően dolgozott ki, vagy kettőt megfelelően
és kettőt részben (a megadott szempontot
csak mondatba foglalta.**
A szöveg csak részben felel meg az adott
szövegtípus formai és stilisztikai követelményeinek.
A szöveg 150-250 szó hosszúságú.
Az irányító szempontok közül legfeljebb
kettőt dolgozott ki megfelelően, vagy csak 15-öt részben.
A szöveg egyáltalán nem v. csak kissé felel
meg az adott szövegtípus formai és stilisztikai követelményeinek.
A szöveg 150 szónál rövidebb
*








A mondanivaló helyenként nem logikus elrendezésű.
A vizsgázó kevéssé törekszik a gondolati és
formai tagolásra, hiányzik a bevezetés és/vagy
a befejezés.
A vizsgázó törekszik a szövegösszefüggés
tartalmi és nyelvi elemeinek megfelelő és változatos használatára.
A mondanivaló nem logikus elrendezésű, a
gondolatok esetlegesen követik egymást.
A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen.
A mondatok sok helyen nem kapcsolódnak
egymáshoz.

Maximálisan elérhető: 4x5=20 pont

60%=12 pont




A vizsgázó viszonylag változatos nyelvtani és mondatszerkezeteket használ.
A szövegben több hiba található, de egyik
sem vezet félreértéshez.








A vizsgázó egyszerűbb és/vagy kevéssé
változatos nyelvtani és mondatszerkezeteket használ.
A szövegben sok hiba található, melyek
közül több vezet félreértéshez.





A szó- és szakszókincs viszonylag bő.
A szó- és szakszóhasználat néhány helyen
nem pontos, ez azonban nem nehezíti jelentősen a megértést.
A szó- és szakszókincs a témának és a
közlési szándéknak csak részben felel meg.
A szókincs és szakszókincs egyszerű és
kevésbé változatos, sok a szóismétlés.
A hibás szó- és szakszóhasználat több helyen jelentősen nehezíti a megértést.
A szó- és szakszókincs a témának és a
közlési szándéknak gyakran nem felel meg.

C1-es szintnek épp megfelel: 12:4= a3pontos sáv

ami nem a szöveghosszra vonatkozik
**
Megfelelőség, mennyiség:
 Ha az irányító szempontok közül négyet megfelelően dolgozott ki, és még egyet részben, az 4 pontot ér.
 Ha az irányító szempontok közül hármat megfelelően dolgozott ki, és még legalább egyet részben, az 2 pontot ér.
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Pont:
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